
OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

 

 

*Nieuwsbrief*  week 10, 9 maart 2018 

 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze Poolster-leerlingen, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief in digitale vorm. Mocht u de nieuwsbrief nu niet digitaal 

hebben ontvangen, geeft u uw juiste e-mailadres dan nog even door aan de leerkracht 

van uw kind? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

Culturele Haven 

 

Vanaf maandag 12 maart om 10.00 uur begint de kick off van de Culturele Haven bij ons 

op school. Dit is een cultuurproject over Flevoland. Tijdens de periode van de Culturele 

Haven zijn er workshops en voorstellingen. De eindpresentatie is vrijdag 23 maart van 

13.00 – 14.00 uur bij ons op school. Een uitnodiging voor ouders volgt nog. 

 

 

Nieuwe kleutergroep 

 

Vanaf maandag 12 maart aanstaande start er een nieuwe kleutergroep; de huidige groep 

1 zal dan worden gesplitst. De nieuwe  groep zal onder leiding staan van                       

juf Patricia Breinburg. 

De betreffende ouders van de leerlingen hebben hierover een informatiebrief ontvangen. 

De groep van juf Greja blijft in het lokaal waar zij nu ook zitten. De groep van juf Patricia 

verhuist naar het derde kleuterlokaal, rechts van het speellokaal.  

Wij wensen juf Patricia heel veel plezier en succes op de Poolster. 

 

 

                                                          

 

 



OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

Staking 14 maart 

 

Op woensdag 14 maart is de regionale stakingsactie in het Primair Onderwijs. Ook onze 

school doet hier aan mee. Wij staken deze dag voor een eerlijker salaris en een 

investering in het onderwijs voor minder werkdruk. 

Deze dag zal de school de gehele dag gesloten zijn. Er wordt geen les gegeven. Bijna alle 

medewerkers staken. Wij kunnen dan ook niet voor opvang zorgen voor uw kind. Mocht 

u gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang, dan kunt u met Stichting Go! daar 

afspraken over maken.  

Wij hopen op uw begrip hierbij. 

 

                                                      

 

 

Jeugdsportfonds/Jeugdcultuur fonds 

 

Voor mensen met een krappe beurs (bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering) bestaat er 

de mogelijkheid om de kinderen kosteloos voor een sport (bijvoorbeeld zwemmen, 

voetbal, tafeltennis) op te geven. Wij doen dan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds 

voor u. Wanneer het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurd krijgt u via uw kind een 

brief waarmee u het kind gratis bij de betreffende sportvereniging kunt inschrijven. 

 

Ook is er de mogelijkheid voor de kinderen om via het Jeugdcultuurfonds kosteloos 

muzieklessen of creatieve lessen te volgen. De procedure is hetzelfde: Wij doen een 

aanvraag (voor bijvoorbeeld voor pianoles, vioolles of lessen bij de kinderkunstklas) en 

wanneer wij een goedkeuring ontvangen, krijgt u via uw kind een brief waarmee u in dit 

geval naar de Kubus kunt gaan om uw kind kosteloos in te schrijven. 

U ontvangt zelf geen factuur; deze gaat rechtstreeks naar het Jeugdsportfonds of 

Jeugdcultuurfonds. 

 

Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij de administratie van de school. 

 

 

 

 

agenda 

 

 

 

12 maart Start Culturele Haven 

14 maart Stakingsdag. Gehele school gesloten.  

16 maart Sterrenkijken groepen 5/6 en 7/8 

22 maart MR vergadering 15.30 uur 

23 maart Eindpresentatie Culturele Haven 13.00-14.00 uur 

 


